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  ِ اِن الَرِجمى�
َ
ْيط

َ
هلل ِمَن الش  اى�ِ

ُ
ُعوذ

َ
   أ

ةِ  َ ِ
�

احى
َ
ف
ْ
 ال

ُ
  ُسوَرة

ِ ٱلرَّ ٱلرَِّحيِم  َّ ِ َرّبِ  ١ ٱ َّ ِ  ٢ٱۡلَعٰلَِمَي  ٱۡلَۡمُد 
يَّاَك  ٤يَۡوِم ٱّلِيِن َمٰلِِك  ٣ٱلرَّ ٱلرَِّحيِم  إِيَّاَك َنۡعُبُد 

َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم  ٥نَۡسَتعُِي  ِيَن  ٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ ِصَرَٰط ٱلَّ
آّلَِي  َ ٱلضَّ ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َو

َ
   ٧أ

 
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm 

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım  
 

FÂTİHA SÛRESİ 
 

1. (Bismillâhirrahmânirrahîm) Rahmân ve rahîm 
olan Allah'ın adıyla.  

2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi 
Allah'a mahsustur. 

3. O, rahmândır ve rahîmdir. 
4. Ceza gününün mâlikidir. 
5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız 

senden medet umarız. 
6. Bize doğru yolu göster. 
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun 

kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve 
sapmışların yolunu değil! Âmin.  
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ُ
َرةِ ُسوَرة

َ
َبق

ْ
  ال

ِ ٱلرَّ ٱلرَِّحيمِ  َّ     ٱ
َ َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهدٗ  ١الٓٓم  ِيَن يُۡؤِمُنوَن  ٢ّلِۡلُمتَّقَِي ى َذٰلَِك ٱۡلِكَتُٰب  ٱلَّ

لَٰوةَ  ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقوَن  بِٱۡلَغۡيِب َوُيقِيُموَن ٱلصَّ ِيَن  ٣َوِممَّ َوٱلَّ
نزَِل 
ُ
ٓ أ ِ ُهۡم  يُۡؤِمُنوَن بَِما ِخَرة نزَِل ِمن َقۡبلَِك َوبِٱ

ُ
ٓ أ       إَِلَۡك َوَما

ٰ ُهدٗ  ٤يُوقُِنوَن  َ َ ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ْوَلٰٓئَِك ى أ

ُ
ّبِِهۡمۖ َوأ   ٥ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن  ّمِن رَّ

  
  

BAKARA SÛRESİ 
 

Bismillâhirrahmânirrahîm  
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla 

 

1. Elif. Lâm. Mîm. 
2. O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, 

müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için 
bir yol göstericidir.  

3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine 
verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.  

4. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce 
indirilene iman ederler; ahiret gününe de 
kesinkes inanırlar.  

5. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet 
üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak 
onlardır.  
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ِيَن َكَفُرو ْ إِنَّ ٱلَّ نَذۡرتَ  ا
َ
ۡم لَۡم تُنِذرُۡهۡم َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ

َ
        ُهۡم أ

ٰٓ  ٦يُۡؤِمُنوَن  َ  َ َ ٰ َسۡمعِِهۡمۖ َو َ َ ٰ قُلُوبِِهۡم َو َ َ  ُ َّ َخَتَم ٱ
 ۖٞ بَۡصٰرِهِۡم ِغَشَٰوة

َ
        َوِمَن ٱلَّاِس  ٧ َعَذاٌب َعِظيمٞ َولَُهۡم  أ

ِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِي  ِ َوبِٱۡلَۡوِم ٱ َّ  ٨َمن َيُقوُل َءاَمنَّا بِٱ
نُفَسُهۡم 

َ
ٓ أ َّ ِ ْ َوَما َيَۡدُعوَن إ ِيَن َءاَمُنوا َ َوٱلَّ َّ         يَُخِٰدُعوَن ٱ

ُ َمَرٗض  َرٞض ِف قُلُوبِِهم مَّ  ٩َوَما يَۡشُعُروَن  َّ         اۖ فََزاَدُهُم ٱ
ْ يَۡكِذبُوَن  ۢ بَِما َكنُوا ِلُم

َ
        َذا قِيَل لَُهۡم  ١٠َولَُهۡم َعَذاٌب أ

ۡرِض قَالُٓواْ إِنََّما َنُۡن ُمۡصلُِحوَن 
َ
ُهۡم  ١١َ ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل ٓ إِنَّ َ

َ
أ

َّ يَشۡ        َذا قِيَل لَُهۡم  ١٢ُعُروَن ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلِٰكن 
َفَهآُءۗ  ٓ َءاَمَن ٱلسُّ نُۡؤِمُن َكَما

َ
ْ أ ٓ َءاَمَن ٱلَّاُس قَالُٓوا ْ َكَما       َءاِمُنوا

َّ َيۡعَلُموَن  َفَهآُء َوَلِٰكن  ُهۡم ُهُم ٱلسُّ ٓ إِنَّ َ
َ
      َذا لَُقواْ  ١٣أ

ْ َءاَمنَّ  ْ قَالُٓوا ِيَن َءاَمُنوا ْ إِنَّا ٱلَّ ٰ َشَيِٰطينِِهۡم قَالُٓوا َ ِ ْ إ َذا َخلَۡوا ا 
ُهۡم  ١٤َمَعُكۡم إِنََّما َنُۡن ُمۡسَتۡهزُِءوَن  ُ يَۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َوَيُمدُّ َّ ٱ

َلَٰلَة  ١٥ِف ُطۡغَيٰنِِهۡم َيۡعَمُهوَن  ْ ٱلضَّ ُوا ِيَن ٱۡشَتَ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
أ
ْ ُمۡهَتِديَن بِٱلُۡهَدٰى َفَما َربَِحت تَِّجٰ           ١٦َرُتُهۡم َوَما َكنُوا

-                                 
  



   4 

6. Gerçek şu  ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da 
korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler.  

7. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. 
Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar 
için (dünya ve ahirette) büyük bir azap vardır.  

8. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde 
«Allah'a ve ahiret gününe inandık» derler. 

9. Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah'ı ve müminleri 
aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve 
bunun farkında değillerdir. 

10. Onların kalblerinde bir hastalık vardır. Allah da onların 
hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar 
sebebiyle de onlar için elîm bir azap vardır.   

11. Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği 
zaman, «Biz ancak ıslah edicileriz» derler.  

12. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin 
anlamazlar. 

13. Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, 
denildiği vakit «Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak 
kişilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!» derler. 
Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu 
bilmezler (veya bilmezlikten gelirler). 

14. (Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit «(Biz 
de) iman ettik» derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları 
ile başbaşa kaldıklarında ise: Biz sizinle beraberiz, biz 
onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler. 

15. Gerçekte, Allah onlarla istihza (alay) eder de 
azgınlıklarında onlara fırsat verir, bu yüzden onlar bir 
müddet başıboş dolaşırlar.   

16. İşte onlar, hidayete karşılık dalâleti satın alanlardır. 
Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri 
de doğru yola girememişlerdir. 
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ِي ٱۡسَتۡوقََد نَارٗ  َضآَءۡت َما َحۡوَلُۥ َمَثلُُهۡم َكَمَثِل ٱلَّ
َ
ٓ أ ا   ا فَلَمَّ

ُ بُِنورِهِۡم  َّ وَن  َوتََرَكُهۡم ِف ُظُلَمٰٖت َذَهَب ٱ ۢ  ١٧َّ ُيۡبِصُ         ُصمُّ
َ يَرِۡجُعوَن  بُۡكٌم ُعۡمٞ  ۡو َكَصّيِبٖ  ١٨َفُهۡم 

َ
َمآءِ فِيهِ  أ    ّمَِن ٱلسَّ

َصٰبَِعُهۡم ِفٓ َءاَذانِِهم َوَبۡرقٞ  َورَۡعدٞ  ُظلَُمٰتٞ 
َ
        ّمَِن  َيَۡعلُوَن أ

َوِٰعِق َحَذَر  ُ ُمِي بِٱۡلَكٰفِرِينَ ٱلصَّ َّ ُق  يََكادُ  ١٩ ٱلَۡموِۡتۚ َوٱ ٱۡلَبۡ
ۡظلََم َعلَۡيِهۡم 

َ
َذآ أ َشۡواْ فِيهِ  َضآَء لَُهم مَّ

َ
بَۡصٰرَُهۡمۖ ُكََّمآ أ

َ
      َيَۡطُف أ

 ٰ َ َ  َ َّ بَۡصٰرِهِۡمۚ إِنَّ ٱ
َ
َهَب بَِسۡمعِِهۡم َوأ ُ َلَ َّ ْۚ َولَۡو َشآَء ٱ          قَاُموا

ءٖ  ِ َشۡ
ِي ٢٠ َقِديرٞ  ُكّ ْ َربَُّكُم ٱلَّ َها ٱلَّاُس ٱۡعُبُدوا يُّ

َ
أ  َيٰٓ

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقونَ  ِ  ٢١ َخلََقُكۡم َوٱلَّ  َلُكمُ  ي َجَعَل ٱلَّ
ۡرَض فَِرٰشٗ 

َ
َمآَء بَِنآءٗ ٱۡل َمآءِ َمآءٗ  ا َوٱلسَّ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
ۡخَرَج  َوأ

َ
  فَأ

نَدادٗ بِهِۦ ِمَن ٱلََّمَرِٰت رِۡزقٗ 
َ
ِ أ َّ ِ  ْ َ َتَۡعلُوا نُتۡم ا لَُّكۡمۖ فَ

َ
        ا َوأ

تُواْ  ن ُكنُتۡم ِف َرۡيبٖ  ٢٢َتۡعلَُموَن 
ۡ
ٰ َعۡبِدنَا فَأ َ َ ۡلَا  ا نَزَّ         ّمِمَّ

ِ إِن  بُِسوَرةٖ  َّ ْ ُشَهَدآَءُكم ّمِن ُدوِن ٱ         ّمِن ّمِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعوا
ْ ٱلَّاَر  فَإِن ٢٣ُكنُتۡم َصِٰدقَِي  ُقوا ْ فَٱتَّ ْ َولَن َتۡفَعلُوا         لَّۡم َتۡفَعُلوا

ۡت لِۡلَكٰفِرِينَ  ِعدَّ
ُ
ۖ أ          ٢٤ ٱلَِّت َوقُوُدَها ٱلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُ

-  
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17. Onların (münafıkların) durumu, (karanlık gecede) bir 
ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını 
aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığını 
giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır; (artık hiçbir 
şeyi) görmezler.  

18. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar 
geri dönemezler.  

19. Yahut (onların durumu), gökten sağanak halinde 
boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve şimşek 
bulunan yağmur(a tutulmuş kimselerin durumu) gibidir. 
O münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla 
parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah, kâfirleri 
çepeçevre kuşatmıştır. 

20. (O esnada) şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi 
çakar, onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık 
yürürler, karanlık üzerlerine çökünce de oldukları 
yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını 
sağır, gözlerini kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye 
kadirdir.  

21. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan 
Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş 
(Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz. 

22. O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) 
bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin 
olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu 
bile bile Allah'a şirk koşmayın. 

23. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir 
şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre 
getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri 
şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.  

24. Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- 
yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. 
Çünkü o ateş kâfirler için hazırlanmıştır. 
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ٰٖت  نَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
ٰلَِحِٰت أ ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ِ ٱلَّ       َوبَّشِ

 ٖ ْ ِمۡنَها ِمن َثَمَرة ۖ ُكََّما ُرزِقُوا نَۡهُٰر
َ
         َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل

ْ بِهِۦ ُمتََشٰبِهٗ ّرِۡزقٗ  تُوا
ُ
ۖ َوأ ِي ُرزِۡقَنا ِمن َقۡبُل ْ َهَٰذا ٱلَّ        اۖ ا قَالُوا

ۡزَوٰجٞ 
َ
ٓ أ ٞۖ  َولَُهۡم فِيَها َرة َطهَّ وَن  مُّ         ۞إِنَّ  ٢٥َوُهۡم فِيَها َخِٰلُ

 ٗ ن يَۡضَِب َمَث
َ
ۦٓ أ  يَۡسَتۡحِ

َ  َ َّ ا َبُعوَضةٗ ٱ مَّ   مَّ
َ
ۚ فَأ ا َفَما فَۡوَقَها

ا  مَّ
َ
ّبِِهۡمۖ َوأ نَُّه ٱۡلَقُّ ِمن رَّ

َ
ْ َفَيۡعلَُموَن أ ِيَن َءاَمُنوا         ٱلَّ

 ۘ ٗ ُ بَِهَٰذا َمَث َّ َراَد ٱ
َ
ٓ أ ْ َفَيُقولُوَن َماَذا ِيَن َكَفُروا          ٱلَّ

  ۚا َوَما يُِضلُّ بِهِۦٓ ا َوَيۡهِدي بِهِۦ َكثِيٗ يُِضلُّ بِهِۦ َكثِيٗ 
َّ ٱۡلَفِٰسقَِي  ِ ِ ِمۢن َبۡعِد  ٢٦إ َّ ِيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱ   ٱلَّ

ن يُوَصَل َوُيۡفِسُدوَن 
َ
ُ بِهِۦٓ أ َّ َمَر ٱ

َ
ٓ أ   ِميَثٰقِهِۦ َوَيۡقَطُعوَن َما

وَن  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَخِٰسُ
ُ
ۡرِضۚ أ

َ
  َكۡيَف  ٢٧ِف ٱۡل

 ِ َّ ۡمَوٰتٗ تَۡكُفُروَن بِٱ
َ
ۡحَيُٰكۡمۖ ُثمَّ يُِميُتُكۡم  َوُكنُتۡم أ

َ
  ا فَأ

ِي َخلََق  ٢٨ُثمَّ ُيۡيِيُكۡم ُثمَّ إَِلۡهِ تُرَۡجُعوَن    ُهَو ٱلَّ
ۡرِض َجِيعٗ 

َ
ا ِف ٱۡل َمآِء لَُكم مَّ َ ٱلسَّ ِ   ا ُثمَّ ٱۡسَتَوىٰٓ إ

ُٰهنَّ َسۡبَع َسَمَٰوٰتٖۚ  ٍء َعلِ  فََسوَّ          ٢٩ يمٞ َوُهَو بُِكّلِ َشۡ
--  
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25. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden 
ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! O 
cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak 
yedirildikçe: Bundan önce dünyada bize 
verilenlerdendir bu, derler. Bu rızıklar onlara (bazı 
yönlerden dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. 
Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar 
orada ebedî kalıcılardır.  

26. Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve 
onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten 
çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle 
misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu 
bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal 
vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok 
kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. 
Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü 
bunlar birer imtihandır). 

27. Onlar öyle (fâsıklar) ki, Allah'a kesin söz verdikten 
sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın, ziyaret edilip hal 
ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten 
vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte 
onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. 

28. Siz cansız iken size can veren Allah'ı nasıl inkâr 
edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve 
sonunda O'na döndürüleceksiniz. 

29. O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra 
(kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi gök 
olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi 
hakkıyla bilendir.  
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ۖ  ۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ إِّنِ َجاِعلٞ  ۡرِض َخلِيَفٗة
َ
  قَالُٓواْ  ِف ٱۡل

َتَۡعُل فِيَها َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك ٱّلَِمآَء َوَنُۡن نَُسّبُِح 
َ
  أ

َ َتۡعلَُموَن  ۡعلَُم َما 
َ
ٓ أ   وََعلََّم  ٣٠ِبَۡمِدَك َوُنَقّدُِس لََكۖ قَاَل إِّنِ

َ ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َفَقاَل  َ ۡسَمآَء ُكََّها ُثمَّ َعَرَضُهۡم 
َ
  َءاَدَم ٱۡل
بِـُٔو
َ
ٓءِ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِي أ َ ُؤ ۡسَمآءِ َهٰٓ

َ
ْ ُسۡبَحَٰنَك  ٣١ِن بِأ   قَالُوا

نَت ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَِكيُم 
َ
َّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ ِ  اَدمُ ـَٔ قَاَل َيٰٓ  ٣٢َ ِعۡلَم َلَآ إ

بِ 
َ
 ئۡ أ

َ
ۡسَمآئِِهۡم قَاَل أ

َ
ُهم بِأ

َ
َبأ
َ
ٓ أ ا ۡسَمآئِِهۡمۖ فَلَمَّ

َ
قُل ُهم بِأ

َ
        لَۡم أ

ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن 
َ
ۡرِض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡعلَُم َغۡيَب ٱلسَّ

َ
ٓ أ    لَُّكۡم إِّنِ

ْ  ٣٣َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُموَن  َدَم ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدوا
 ٰ َبٰ َوٱۡسَتۡكَبَ َوَكَن ِمَن ٱۡلَك

َ
ٓ إِبۡلِيَس أ َّ ِ َوقُۡلَنا  ٣٤فِرِيَن فََسَجُدٓواْ إ

َ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ـَٔ َيٰٓ  ُ نَت َوَزوُۡجَك ٱۡلَنََّة َو
َ
اَدُم ٱۡسُكۡن أ

ٰلِِمَي  َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظَّ َ َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلشَّ َُّهَما ٣٥ِشۡئُتَما َو َزل
َ
 فَأ

ا َكنَا فِيهِۖ وَ  ۡخرََجُهَما ِممَّ
َ
ۡيَطُٰن َعۡنَها فَأ قُۡلَنا ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم ٱلشَّ

 ۖ ۡرِض ُمۡسَتَقرّٞ  ِلَۡعٍض َعُدّوٞ
َ
ٰ ِحيٖ  َولَُكۡم ِف ٱۡل َ ِ ٰٓ  ٣٦ َوَمَتٌٰع إ  َفَتَلقَّ

ّبِهِۦ َكَِمٰٖت     ٣٧َفَتاَب َعلَۡيهِۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم  َءاَدُم ِمن رَّ
-  -  
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30. Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife 
yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve 
seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, 
orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler. Allah 
da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, 
dedi.  

31. Allah Âdem'e bütün isimleri, öğretti. Sonra onları önce 
meleklere arzedip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, 
şunların isimlerini bana bildirin, dedi. 

32. Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, 
senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. 
Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin, dediler. 

33. (Bunun üzerine:) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere 
anlat, dedi. Âdem onların isimlerini onlara anlatınca: 
Ben size, muhakkak semâvat ve arzda görülmeyenleri 
(oralardaki sırları) bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık 
yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim? 
dedi. 

34. Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, 
demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve 
büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu. 

35. Biz: Ey Âdem! Sen ve eşin (Havva) beraberce cennete 
yerleşin; orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde 
cennet nimetlerinden yeyin; sadece şu ağaca 
yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de 
kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz, dedik. 

36. Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi 
ve içinde bulundukları (cennetten) onları çıkardı. Bunun 
üzerine: Bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz, sizin 
için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek 
yaşamak vardır, dedik. 

37. Bu durum devam ederken Âdem, Rabbinden bir takım 
ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri 
kabul eden ve merhameti bol olandır. 



   11 

ْ ِمۡنَها َجِيعٗ  تَِينَُّكم ّمِّنِ ُهدٗ قُۡلَنا ٱۡهبُِطوا
ۡ
ا يَأ ۖ فَإِمَّ        َفَمن تَبِعَ ى ا

َ ُهۡم َيَۡزنُوَن  َ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َو ِيَن َكَفُرواْ  ٣٨ُهَداَي فَ   َوٱلَّ
 ْ بُوا وَن َوَكذَّ ۡصَحُٰب ٱلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ٓ أ          ٣٩َيٰتَِنا

ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم 
َ
ٰٓءِيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمِتَ ٱلَِّتٓ أ ۡوفُواْ بِعَ َيَٰبِنٓ إِۡسَر

َ
 ۡهِديٓ َوأ

وِف بَِعۡهِدُكۡم 
ُ
َٰي فَٱرَۡهُبوِن أ قٗ  ٤٠يَّ نَزۡلُت ُمَصّدِ

َ
ٓ أ ْ بَِما         ا َوَءاِمُنوا

 ْ وا َ تَۡشَتُ ِۢ بِهۦِۖ َو َل َكفِر وَّ
َ
ْ أ َ تَُكونُٓوا         َيِٰت لَِّما َمَعُكۡم َو

ٗ َثَمنٗ  َٰي فَٱتَّ ا قَلِي يَّ ْ  ٤١ُقوِن   َ تَۡلبُِسواْ ٱۡلَقَّ بِٱۡلَبِٰطِل َوتَۡكُتُموا  َو
نُتۡم َتۡعلَُموَن 

َ
َكٰوَة  ٤٢ٱۡلَقَّ َوأ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتُوا ْ ٱلصَّ قِيُموا

َ
        َوأ

ٰكِعَِي  ْ َمَع ٱلرَّ ِ  ٤٣َوٱۡرَكُعوا ُمُروَن ٱلَّاَس بِٱۡلِبّ
ۡ
تَأ
َ
        ۞أ

َ َتۡعقِلُوَن  َوتَنَسۡونَ  فَ
َ
نُتۡم َتۡتلُوَن ٱۡلِكَتَٰبۚ أ

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
 ٤٤أ

َ ٱۡلَخِٰشعِيَ  َ  َّ ِ َها لََكبَِيةٌ إ نَّ لَٰوةِۚ  ۡبِ َوٱلصَّ  ٤٥ َوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ
ُهۡم إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن  نَّ

َ
ْ َرّبِِهۡم َوأ َلُٰقوا نَُّهم مُّ

َ
ِيَن َيُظنُّوَن أ          ٤٦ٱلَّ

ۡلُتُكۡم  ّنِ فَضَّ
َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
ٰٓءِيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمِتَ ٱلَِّتٓ أ َيَٰبِنٓ إِۡسَر

َ ٱۡلَعٰلَِمَي  َّ َتۡزِي َنۡفٌس َعن نَّۡفٖس َوٱتَُّقواْ يَۡومٗ  ٤٧َ ا َشيۡ  ا          ـٔٗ
َ ُيۡقَبُل ِمۡنَها َشَفَٰعةٞ  َ يُۡؤَخُذ ِمۡنَها َعۡدلٞ  َو وَن  َو َ ُهۡم يُنَصُ    ٤٨َو
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38. Dedik ki: Hepiniz cennetten inin! Eğer benden size bir 
hidayet gelir de her kim hidayetime tâbi olursa onlar 
için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü 
çekmezler.  

39. İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar 
cehennemliktir, onlar orada ebedî kalırlar.  

40. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın, 
bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size 
vâdettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun. 

41. Elinizdekini (Tevrat'ın aslını) tasdik edici olarak 
indirdiğime (Kur'an'a) iman edin. Sakın onu inkâr 
edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılık ile 
satmayın, yalnız benden (benim azabımdan) korkun. 

42. Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.  
43. Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle 

beraber rükû edin.  
44. (Ey bilginler!) Sizler Kitab'ı (Tevrat'ı) okuduğunuz 

(gerçekleri bildiğiniz) halde, insanlara iyiliği emredip 
kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor 
musunuz? 

45. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz 
o (sabır ve namaz), Allah'a saygıdan kalbi ürperenler 
dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. 

46. Onlar, kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve O'na 
döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen 
kimselerdir.  

47. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir 
zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.  

48. Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası 
için herhangi bir ödemede bulunamaz; hiç kimseden 
(Allah izin vermedikçe) şefaat kabul olunmaz, fidye 
alınmaz; onlara asla yardım da yapılmaz.  
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  ۡذ َنَّۡيَنُٰكم ّمِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱۡلَعَذاِب 
ٓءٞ  َ ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمۚ َوِف َذٰلُِكم بَ

َ
ُوَن أ    يَُذّبِ

ّبُِكۡم َعِظيمٞ  نَۡيَنُٰكۡم ۡذ فََرۡقَنا بُِكُم ٱۡلَحۡ  ٤٩ ّمِن رَّ
َ
  َر فَأ

نُتۡم تَنُظُروَن 
َ
ٓ َءاَل فِرَۡعۡوَن َوأ ۡغَرۡقَنا

َ
  ۡذ َوَٰعۡدنَا ُموَسٰٓ  ٥٠َوأ

ۡرَبعَِي َلۡلَةٗ 
َ
نُتۡم َظٰلُِمونَ  أ

َ
َۡذُتُم ٱۡلعِۡجَل ِمۢن َبۡعِدهِۦ َوأ  ٥١ ُثمَّ ٱتَّ

   ٥٢ُثمَّ َعَفۡونَا َعنُكم ّمِۢن َبۡعِد َذٰلَِك لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن 
   ٥٣ۡذ َءاتَۡيَنا ُموَس ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلُفۡرقَاَن لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَن 

َاذُِكمُ  نُفَسُكم بِٱّتِ
َ
 ذۡ قَاَل ُموَسٰ لَِقۡوِمهِۦ َيَٰقۡوِم إِنَُّكۡم َظلَۡمُتۡم أ

نُفَسُكۡم َذٰلُِكۡم ٱۡلعِۡجَل َفتُ 
َ
ْ أ ٰ بَارِئُِكۡم فَٱۡقُتلُٓوا َ ِ ْ إ        وُبٓوا

اُب  َخۡيٞ  لَُّكۡم ِعنَد بَارِئُِكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡمۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَّوَّ
َ  ٥٤ٱلرَِّحيُم  َّ ٰ نََرى ٱ ۡذ قُۡلُتۡم َيُٰموَسٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتَّ

َخَذتُۡكُم  َجۡهَرةٗ 
َ
نُتۡم تَنُظُروَن فَأ

َ
ٰعَِقُة َوأ ُثمَّ َبَعۡثَنُٰكم  ٥٥ٱلصَّ

َوَظلَّۡلَنا َعلَۡيُكُم  ٥٦ّمِۢن َبۡعِد َمۡوتُِكۡم لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن 
ْ ِمن َطّيَِبِٰت  ۡلَوٰىۖ ُكُوا نَزۡلَا َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنَّ َوٱلسَّ

َ
       ٱۡلَغَماَم َوأ

نُفَسُهۡم َيۡظلُِموَن َما َرزَۡقَنُٰكۡمۚ َوَما َظلَُمونَا 
َ
    - ٥٧َوَلِٰكن َكنُٓواْ أ
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49. Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. 
Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, 
yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık 
için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size 
reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan 
vardı.  

50. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık, 
Firavun'un taraftarlarını da, siz bakıp dururken 
denizde boğduk.  

51. Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. 
Sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz. 

52. O davranışlarınızdan sonra (akıllanıp) şükredersiniz 
diye sizi affettik. 

53. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya Kitab'ı ve hak ile 
bâtılı ayıran hükümleri verdik. 

54. Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Şüphesiz siz, 
buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize kötülük ettiniz. 
Onun için Yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi 
(kötü duygularınızı) öldürün. Öyle yapmanız 
Yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece 
Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp 
tevbeleri kabul eden ancak O'dur. 

55. Bir zamanlar: Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe 
asla sana inanmayız, demiştiniz de bakıp durur 
olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. 

56. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki 
şükredesiniz. 

57. Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve 
bıldırcın gönderdik ve «Verdiğimiz güzel nimetlerden 
yeyiniz» (dedik). Hakikatta onlar bize değil sadece 
kendilerine kötülük ediyorlardı.  
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ْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتمۡ  ِ ٱۡلَقۡرَيَة فَُكُوا ْ َهِٰذه          ۡذ قُۡلَنا ٱۡدُخلُوا
دٗ رََغدٗ  ْ ٱۡلَاَب ُسجَّ ةٞ ا َوٱۡدُخلُوا ْ ِحطَّ   نَّۡغفِۡر لَُكۡم  ا َوقُولُوا

ِيَن  ٥٨َخَطَٰيُٰكۡمۚ وََسَنِيُد ٱلُۡمۡحِسنَِي  َل ٱلَّ         َفَبدَّ
ِيَن َظَلُمواْ  َ ٱلَّ َ نَزۡلَا 

َ
ِي قِيَل لَُهۡم فَأ ً َغۡيَ ٱلَّ ْ قَۡو    َظلَُموا

ْ َيۡفُسُقوَن  ا ّمِنَ رِۡجزٗ  َمآءِ بَِما َكنُوا ذِ ٱۡستَۡسَقٰ  ٥٩ٱلسَّ ۞   
ۖ فَٱنَفَجَرۡت         ُموَسٰ لَِقۡوِمهِۦ َفُقۡلَنا ٱۡضِب ّبَِعَصاَك ٱۡلََجَر

ةَ َعۡينٗ  نَاٖس ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَ
ُ
ۖ قَۡد َعلَِم ُكُّ أ َبُهۡمۖ ُكُواْ  ا ۡشَ   مَّ

ْ ِمن ّرِۡزِق  ُبوا ۡرِض ُمۡفِسِديَن َوٱۡشَ
َ
ْ ِف ٱۡل َ َتۡعَثۡوا ِ َو َّ        ٦٠ٱ
ٰ َطَعااٖ  َ َ         فَٱۡدُع َلَا  َوِٰحدٖ  ۡذ قُۡلُتۡم َيُٰموَسٰ َلن نَّۡصِبَ 

ۡرُض ِمۢن َبۡقلَِها َوقِثَّآئَِها 
َ
بُِت ٱۡل ا تُ       َربََّك ُيۡرِۡج َلَا ِممَّ

ِي ُهَو َوفُوِمَها وََعَدِسَها وَ  تَۡستَۡبِدلُوَن ٱلَّ
َ
ۖ قَاَل أ   َبَصلَِها
ْ ِمۡصٗ  ۚ ٱۡهبُِطوا ِي ُهَو َخۡيٌ ۡدَنٰ بِٱلَّ

َ
ۡلُۡمۗ  اأ

َ
ا َسأ  فَإِنَّ َلُكم مَّ

  ّمَِن  َوُضَِبۡت َعلَۡيِهُم ٱّلِلَُّة َوٱلَۡمۡسَكَنُة َوَبآُءو بَِغَضبٖ 
ْ يَۡكُفُروَن  ُهۡم َكنُوا نَّ

َ
ِۗ َذٰلَِك بِأ َّ ِ َوَيۡقُتلُوَن ٱ َّ   َيِٰت ٱ

ْ َيۡعَتُدوَن ٱلَّبِّيِ  َكنُوا ْ وَّ ۗ َذٰلَِك بَِما َعَصوا ّقِ 														 ٦١َن بَِغۡيِ ٱۡلَ
- 
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58. (İsrailoğullarına:) Bu kasabaya girin, orada 
bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yeyin, 
kapısından eğilerek girin, (girerken) «Hıtta!» (Yâ 
Rabbi bizi affet) deyin ki, sizin hatalarınızı 
bağışlayalım; zira biz, iyi davrananlara 
(karşılığını) fazlasıyla vereceğiz, demiştik.   

59. Fakat zalimler, kendilerine söylenenleri başka 
sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine biz, 
yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle 
zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. 

60. Musa (çölde) kavmi için su istemişti de biz ona: 
Değneğinle taşa vur! demiştik. Derhal (taştan) 
oniki kaynak fışkırdı. Her bölük, içeceği kaynağı 
bildi. (Onlara:) Allah'ın rızkından yeyin, için, 
sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, dedik. 

61. Hani siz (verilen nimetlere karşılık): Ey Musa! Bir 
tek yemekle yetinemeyiz; bizim için Rabbine dua 
et de yerin bitirdiği şeylerden; sebzesinden, 
hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, 
soğanından bize çıkarsın, dediniz. Musa ise: 
Daha iyiyi daha kötü ile değiştirmek mi 
istiyorsunuz? O halde şehre inin. Zira 
istedikleriniz sizin için orada var, dedi. İşte (bu 
hadiseden sonra) üzerlerine aşağılık ve 
yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına 
uğradılar. Bu musibetler (onların başına), 
Allah'ın âyetlerini inkâra devam etmeleri, haksız 
olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle 
geldi. Bunların hepsi, sadece isyanları ve 
taşkınlıkları sebebiyledir.  
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ْ َوٱلََّصَٰرٰى  ِيَن َهاُدوا ْ َوٱلَّ ِيَن َءاَمُنوا ِ إِنَّ ٱلَّ ٰب   َمۡن  ـِٔيَ َوٱلصَّ
ِخرِ وََعِمَل َصٰلِحٗ  ِ َوٱۡلَۡوِم ٱ َّ ۡجُرُهۡم ِعنَد َءاَمَن بِٱ

َ
  ا فَلَُهۡم أ

َ ُهۡم َيَۡزنُوَن  َ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َو َخۡذنَا  ٦٢َرّبِِهۡم َو
َ
  ۡذ أ

ٓ َءاَتۡيَنُٰكم ِميَثٰقَ  ْ َما وَر ُخُذوا   ُكۡم َوَرَفۡعَنا فَۡوقَُكُم ٱلطُّ
 ٖ ة ْ َما فِيهِ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن  بُِقوَّ ُۡتم  ٦٣َوٱۡذُكُروا   ُثمَّ تََولَّ

ِ َعلَۡيُكۡم َورَۡحَُتُهۥ لَُكنُتم ّمَِن  َّ َ فَۡضُل ٱ   ّمِۢن َبۡعِد َذٰلَِكۖ فَلَۡو
ۡبِت َولَقَ  ٦٤ٱۡلَخِٰسِيَن  ِيَن ٱۡعَتَدۡواْ ِمنُكۡم ِف ٱلسَّ   ۡد َعلِۡمُتُم ٱلَّ

ْ قَِرَدةً  ٗ  ٦٥ َخِٰسـِٔيَ َفُقۡلَنا لَُهۡم ُكونُوا ٰ    لَِّما فََجَعۡلَنَٰها نََك
        ۡذ قَاَل  ٦٦ّلِۡلُمتَِّقَي  َبۡيَ يََدۡيَها َوَما َخۡلَفَها َوَموِۡعَظةٗ 

ۖ ُموَسٰ لَِقۡوِمهِۦٓ إِنَّ  ْ َبَقَرٗة ن تَۡذَبُوا
َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ َّ   قَالُٓواْ  ٱ

َتتَِّخُذنَا ُهُزوٗ 
َ
ُكوَن ِمَن ٱۡلَجِٰهلِيَ أ

َ
ۡن أ
َ
ِ أ َّ ُعوُذ بِٱ

َ
   ۖا قَاَل أ

َها  ٦٧ ۚ قَاَل إِنَُّهۥ َيُقوُل إِنَّ َا َما ِهَ ْ ٱۡدُع َلَا َربََّك يُبَّيِ لَّ    قَالُوا
 ٞ ْ وَ  َّ فَارِٞض  َبَقَرة   َما  َ بِۡكٌر َعَواُنۢ َبۡيَ َذٰلَِكۖ فَٱۡفَعلُوا

ۚ قَاَل إِنَُّهۥ  ٦٨تُۡؤَمُروَن  َا َما لَۡوُنَها ْ ٱۡدُع َلَا َربََّك يُبَّيِ لَّ   قَالُوا
 ٞ َها َبَقَرة ِٰظرِيَن  َصۡفَرآُء َفاقِعٞ  َيُقوُل إِنَّ ۡوُنَها تَُسُّ ٱلنَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                  ٦٩لَّ

-  
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62. Şüphesiz iman edenler; yahudilerden, 
hıristiyanlardan ve sâbiîlerden de Allah'a ve ahiret 
gününe inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri 
katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir 
korku yoktur onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.  

63. Sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağının altında, 
size verdiğimizi kuvvetle tutun, onda bulunanları 
daima hatırlayın, umulur ki, korunursunuz 
(demiştik de); 

64. Ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer 
sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti 
olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan 
olurdunuz. 

65. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu 
yüzden kendilerine: Aşağılık maymunlar olun! 
dediklerimizi elbette bilmektesiniz. 

66. Biz bunu (maymunlaşmış insanları), hadiseyi 
bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret 
dersi, müttakîler için de bir öğüt vesilesi kıldık. 

67. Musa, kavmine: Allah bir sığır kesmenizi 
emrediyor, demişti de: Bizimle alay mı ediyorsun? 
demişlerdi. O da: Cahillerden olmaktan Allah'a 
sığınırım, demişti. 

68. «Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne 
olduğunu açıklasın» dediler. Musa: Allah diyor ki: 
«O, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek.» 
Size emredileni hemen yapın, dedi. 

69. Bu defa: Bizim için Rabbine dua et, bize onun 
rengini açıklasın, dediler. «O diyor ki: Sarı renkli, 
parlak tüylü, bakanların içini açan bir inektir» dedi.  
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آ  نَّ َا َما ِهَ إِنَّ ٱۡلََقَر تََشَٰبَه َعلَۡيَنا    قَالُواْ ٱۡدُع َلَا َربََّك يُبَّيِ لَّ
ُ لَُمۡهَتُدوَن  َّ ٞ  ٧٠إِن َشآَء ٱ َها َبَقَرة    َّ َذلُولٞ  قَاَل إِنَُّهۥ َيُقوُل إِنَّ

َ تَۡسِق ٱۡلَۡرَث ُمَسلََّمةٞ  ۡرَض َو
َ
ۚ قَالُو َّ ِشَيةَ  تُثُِي ٱۡل ْ فِيَها    ا

ْ َيۡفَعلُوَن ٱلۡ  ۚ فََذَبُوَها َوَما َكُدوا ّقِ     ۡذ  ٧١َن ِجۡئَت بِٱۡلَ
َٰقَتۡلُتۡم َنۡفٗس  ُ ُمِۡرجٞ ا فَٱدَّ َّ ا ُكنُتۡم تَۡكُتُمونَ  ُتۡم فِيَهاۖ َوٱ  ٧٢ مَّ

ُ ٱلۡمَ  َّ ۚ َكَذٰلَِك يُۡحِ ٱ    ۡوَتٰ َوُيرِيُكمۡ َفُقۡلَنا ٱۡضُِبوُه بَِبۡعِضَها
ۦ لََعلَُّكۡم َتۡعقُِلوَن    ُثمَّ قََسۡت قُُلوُبُكم ّمِۢن َبۡعِد َذٰلَِك  ٧٣َءاَيٰتِهِ

 ۚ َشدُّ قَۡسَوٗة
َ
ۡو أ
َ
ِ أ ُر  فَِهَ َكٱۡلَِجاَرة ِ لََما َيَتَفجَّ   نَّ ِمَن ٱۡلَِجاَرة

ُق َفَيخۡ  قَّ نَّ ِمۡنَها لََما يَشَّ  ۚ نَۡهُٰر
َ
نَّ ِمۡنُه ٱۡل  ۚ   ُرُج ِمۡنُه ٱلَۡمآُء

ا َتۡعَملُونَ  ُ بَِغٰفٍِل َعمَّ َّ ِۗ َوَما ٱ َّ  ٧٤ ِمۡنَها لََما َيۡهبُِط ِمۡن َخۡشَيةِ ٱ
ْ لَُكۡم َوقَۡد َكَن فَرِيقٞ  ۞ ن يُۡؤِمُنوا

َ
َفَتۡطَمُعوَن أ

َ
  ّمِۡنُهۡم  أ

ِ ُثمَّ ُيَّرِفُونَُهۥ ِمۢن َبعۡ  َّ   ِد َما َعَقلُوهُ َوُهۡم يَۡسَمُعوَن َكَلَٰم ٱ
َذا  ٧٥َيۡعلَُموَن  ْ َءاَمنَّا  ْ قَالُٓوا ِيَن َءاَمُنوا ْ ٱلَّ   َذا لَُقوا

ٰ َبۡعٖض  َ ِ َ َبۡعُضُهۡم إ ُ  َخ َّ ثُوَنُهم بَِما َفَتَح ٱ ُتَّدِ
َ
ْ أ   قَالُٓوا

َ َتۡعقِلُونَ  فَ
َ
وُكم بِهِۦ ِعنَد َرّبُِكۡمۚ أ                                                                                                                                                                                                                                                                   ٧٦ َعلَۡيُكۡم ِلَُحآجُّ

-   
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70. «(Ey Musa!) Bizim için, Rabbine dua et de onun nasıl 
bir sığır olduğunu bize açıklasın, nasıl bir inek 
keseceğimizi anlayamadık. Biz, inşaallah emredileni 
yapma yolunu buluruz» dediler.  

71. (Musa) dedi ki: Allah şöyle buyuruyor: O, henüz 
boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin 
sulamayan, serbest dolaşan (salma), renginde hiç 
alacası bulunmayan bir inektir. «İşte şimdi gerçeği 
anlattın» dediler ve bunun üzerine (onu bulup) kestiler, 
ama az kalsın kesmeyeceklerdi. 

72. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında 
birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte 
olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. 

73. «Haydi, şimdi (öldürülen) adama, (kesilen ineğin) bir 
parçasıyla vurun» dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve 
düşünesiniz diye size âyetlerini (Peygamberine verdiği 
mucizelerini) gösterir. 

74. (Ne var ki) bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. 
Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü 
taşlardan öylesi var ki, içinden ırmaklar kaynar. Öylesi 
de var ki, çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir 
kısmı da Allah korkusuyla yukardan aşağı yuvarlanır. 
Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. 

75. Şimdi (ey müminler!) onların size inanacaklarını mı 
umuyorsunuz? Oysa ki, onlardan bir zümre, Allah'ın 
kelâmını işitirler de iyice anladıktan sonra, bile bile onu 
tahrif ederlerdi. 

76. (Münafıklar) inananlarla karşılaştıklarında «İman ettik» 
derler. Birbirleriyle başbaşa kaldıkları vakit ise: Allah'ın 
size açtıklarını (Tevrat'taki bilgileri), Rabbiniz katında 
sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara 
anlatıyorsunuz; bunları düşünemiyor musunuz? derler. 
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   - İstatistikإحصائيات
   Cüz  : 1 -جزء ال
   ]Hizip  : 1 ]1 -حزب ال

  ]Çeyrekler  : 4 ]1 - 4 -األرباع 
    ]Sayfalar  : 11 ]1 - 11 -صفحات ال
  ُسوَرةُ البَقََرةِ  -ُسوَرةُ الفَاتَِحِة :َورسُّ ال

 Sureler: Fâtiha Suresi - Bakara Suresi
: 2   

 ]1:1[ - ]2:74[  
  Ayetler  : 81 -يات اآل

    Kelime sayısı  : 1204 -عدد الكلمات 
  عدد الكلمات بدون تكرار

Tekrarsız kelime sayısı
:
 

 686   
  

    Harf sayısı  : 5240عدد الُحُروِف | 
  

 ١٣٥   ق     ٩٣  س   ١٧٧  ت     ٢٨  ء 

 ١٧٤  ك     ٣٢  ش     ٣٠  ث     ٣١   آ 

 ٥٦٨  ل     ٣٢   ص     ٤٢  ج   ١٢١   أ 

 ٤٦٣    م     ٣٣   ض     ٥٣  ح      ٩  ؤ 

 ٤٢٢  ن     ١٩    ط     ٣٨  خ     ٧٤   إ 

 ٢٢٥   ه     ١٨    ظ     ٩١   د     ٢٥  ئ 

 ٤١٥  و   ١٥٧    ع     ٨٨   ذ   ٧٣٢   ا 

   ٣٦  ى     ١٥    غ   ١٧٩   ر   ١٨٥  ب 

 ٢٩٥  ي   ١٣٧   ف     ٢٧   ز     ٤١   ة 
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  Kur'an-ı Kerim İstatistikleri -إِْحَصائِيَّاُت اْلقُْرآِن اْلَكِريِم 
  

  Cüzler  :    30 -األجزاء 
  Hizipler  :    60 -األحزاب 
  Çeyrekler  :    240 -األرباع 

  Sayfalar  :    604 -الصفحات 
َور   ُسوَرةُ النَّاِس -ُسوَرةُ الفَاتَِحِة: السُّ

Sureler:  Fâtiha Suresi - Nâs Suresi 
:  114   

    Ayetler  :  6236 -اآليات 
    Secde Ayetleri  : 15 -سجدة الات ۩ آي

    Kelime sayısı  : 77797 -عدد الكلمات 
   Tekrarsız kelime sayısı: 14870 -عدد الكلمات بدون تكرار 

    Harf sayısı  : 330709 -عدد الُحُروِف 
  

   ٧٠٣٤   ق   ٦٠١٢  س   ١٠٥٢٠  ت     ١٥٧٨  ء 

 ١٠٤٩٧  ك   ٢١٢٤  ش     ١٤١٤  ث     ١٥١١   آ 

 ٣٨١٩١  ل   ٢٠٧٢   ص     ٣٣١٧  ج     ٩١١٩   أ 

 ٢٦٧٣٥    م   ١٦٨٦   ض     ٤١٤٠  ح     ٦٧٣  ؤ 

 ٢٧٢٧٠  ن   ١٢٧٣    ط     ٢٤٩٧  خ     ٥١٠٨   إ 

 ١٤٨٥٠   ه     ٨٥٣    ظ     ٥٩٩١   د     ١١٨٢  ئ 

 ٢٤٨١٣  و   ٩٤٠٥    ع     ٤٩٣٢   ذ   ٤٣٥٤٢   ا 

   ٢٥٩٢  ى   ١٢٢١    غ   ١٢٤٠٣   ر   ١١٤٩١  ب 

 ٢١٩٧٣  ي   ٨٧٤٧   ف     ١٥٩٩   ز     ٢٣٤٤   ة 
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